
 

och man kan också ställa frågor till dem via chatten
https://www.ostragoinge.se/nyheter/vi-bjuder-in-till-ett-tredje-
digitalt-samrad-gallande-lis-planen/
 
Östra Göinge Kommun vill att allmänheten och berörda invånare 
i kommunen skickar in frågor och synpunkter på LIS-planen 
innan den 15 april.

Synpunkter ska lämnas skriftligen (fysiskt eller digitalt) med 
namnteckning, namnförtydligande, din fastighetsbeteckning och 
postadress till Östra Göinge kommun, Box 66, 289 03 Broby eller 
till 
LIS@ostragoinge.se
 
Immelns Bygdeförenings åsikt om LIS-planen är att 
strandskyddet i Immeln ska vara kvar. Området är viktigt 
att bevara som det är, då det används som rekreations- och 
fritidsområde för både boende i byn och besökare.
Att exploatera delar av området för privata företag kommer 
inte att utveckla samhället eller gynna invånarna i Immeln.  
Immeln är, tillsammans med Breanäs, de enda områden med 
strandkant runt sjön som är enkelt tillgängliga för allmänheten.
 
Mer om vad Strandskydd är kan man läsa på Naturvårdsverkets 
hemsida
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-
620-8473-8.pdf?pid=4154. 

Rickard

Strandskyddet!
LIS-plan för Östra Göinge 
– ”Landskapsutveckling i strandnära lägen”.

Östra Göinge Kommun har tagit fram en s k LIS-plan gällande 
åtta olika områden i kommunen. Ett av dessa områden är 
Immelns by och strandkanten på respektive sida av Immelnviken 
ut till Storsjön.

Anledningen till att ta bort strandskyddet på de olika områdena 
i planen är enligt information på kommunens hemsida
• ”att möjliggöra expansion av befintliga verksamheter”
• ”långsiktigt stimulera den lokala utvecklingen ”
• ”skapa möjligheter att bygga bostäder i sjö och 
   naturnära lägen”
 
Mer om LIS-planen hittar ni i länken
https://www.ostragoinge.se/wp-content/uploads/2021/02/lis-plan-
samradshandling-15-feb.pdf
Handlingen kommer också att ställas ut i kommunhuset foajé, 
Storgatan 4 i Broby. Öppettiden för kommunhusets foajé är 
vardagar 8.00-16.30.
Det kommer även att hållas ett digitalt möte 7 april kl 13.00, där 
representanter för kommunen förklarar LIS-planen mer i detalj 

Tennisintresserade sökes!
Immelns tennisplan behöver få in nya engagerade personer som 
vill driva verksamheten vidare. Tennisplanen har med nöd och 
näppe hållit igång de senaste åren och i princip bara öppnats och 
stängts inför säsongen. Det har vid olika tillfällen försökts att få 
in fler personer som vill driva detta vidare men utan resultat.

De som haft igång planen de senaste åren har av olika 
anledningar inte möjlighet att driva detta vidare. Det skulle vara 
synd om planen inte används. Så vi behöver nu få in någon som 
vill driva denna verksamhet vidare.

Om någon känner att de kan och vill driva tennis i Immeln vidare 
så hör av er till Axel axel.seugling@gmail.com så berättar vi mer.

Axel

Vandrarhemmet blir...
Förvandlingen av Immelns stationshus till Immeln Guest House 
börjar bli klar! I april ska huset kunna 
serva gäster som vill koppla av 
i mysig miljö. Öppet hus 10 april 
kl 10-12, då finns vi på plats och 
visar gärna runt. Max antal inne 
får vi lösa med tålamod. Kaffe, 
kaka och korv finns på plats! 

Caroline Alm, Emil Svensson
@immelnguesthouse

Nypremiär med Teater Immeln 
vid Bygdegården i maj!
I augusti 2020 visades den nyskrivna föreställningen ”Ett hjärta 
av sten” vid Bygdegården i Immeln. Manusidé av Lena Pearson 
och Ingela Nilsson. Författare Lena Pearson.

1890 öppnades diabasbrottet i Jedenryd och stenen började 
brytas och bearbetas. Diabasen blev vårt svarta guld och förde 
med sig att stenarbetare vandrade in från olika delar av landet 
och många bosatte sig i samhället Immeln. Det förde med 
sig både dryckenskap, kortspel, slagsmål och svartsjuka och 
orsakade i sin tur betänkligheter bland befolkningen.
Föreställningen bygger till stor del på verkliga händelser men 
har omarbetats och bearbetats för att ge liv åt historien.

Ni som missade och även ni som såg är välkomna att se denna 
föreställning som innehåller både drama, musik och sång!

Nypremiär fredag 21 maj kl 19 vid Bygdegården i Immeln
och ytterligare fyra föreställningar är planerade. Lördag 22 
och söndag 23 maj. Inträde vuxna 200 kr. Program ingår.
Föreställningen på fredagen börjar kl 19, helgens kl 14 och 18.
Ta gärna med fikakorg till pausen.
Naturligtvis håller vi corona avstånd och följer de restriktioner 
som gäller vid tiden för eventet!
Förboka biljetter på 073 324 80 89, Marianne Johansson.
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 Aktiviter och upplevelser

Stenmuséet, Stenrundan och de nya lederna 
Utställningen Svart Granit visas i järnvägens gamla vattentorn 
mitt i samhället intill vandrarhemmet. Fri entré. Nyckel hämtas 
hos Immelns Camping eller Kanotcentralen (depositionsavgift 
50 kr återfås när nyckeln återlämnas). Öppet maj-september. 
Stengruppen, Immelns Bygdeförening, tel 073 314 45 76. 
Mejl svartgranit@immeln.info. www.immeln.info. 

Stenrundan – en annorlunda vandringsled
Vandra genom Immelns bykärna, start vid Stenmuséet 
(vattentornet), till Gedenryds gamla stenbrott. Klättra på trappor 
och vandra över skrotstenshögar där lavar och tallar skapar en 
sällsam natur. Karta med intressant historia se www.immeln.info. 

De fem nya lederna 
De nya lederna i varierande svårighetsgrad och längd utgår från 
Kanotcentralen. Där finns också info om dem. 
Stor karta finns vid kanotiläggningsplatsen. 
Karta se www.immeln.info. 

Sommarkryssa i Skånes enda skärgård
Sommarsäsongen. Ta en tur med MS Immeln! 
Kryssningstid ca 2,5 tim. Förhandsbokning tel 044 96 100. 
Hemsidan länkad från www.immeln.info. 

Immelns Kanotcenter  
Uthyrning av kanoter och kajaker, arrangerar femkamper m m. 
Hemsidan länkad från www.immeln.info. Tel 044 96 100.

Fiske i Immelnsjön
Fiskekort kan du bl a köpa hos Immelns Kanotcenter och Immelns 
Camping. Mer information finns på kartan över Immeln, som 
finns att köpa där fiskekort säljs.

Var rädd om vår fina natur och kom ihåg att ett antal öar   
i sjön är fågelskyddsområden, vilket innebär att det under 
vissa perioder råder landstigningsförbud på öarna.

www.allemansratten.se, www.lansstyrelsen.se.

Tennisbanan 
Pris för icke-medlem 100 kr. Årsavg medlem 300 kr, familj 350 kr 
till Immelns Tennisklubb på bankgiro 238-5565. Ange namn i 
meddelandefältet. Bokning, mer info www.laget.se/immelnstk.

Boulebanan 
Klot kan lånas via Immelns Kanotcenter. Tel 044 96 100. 

 Boende 

Immelns Vandrarhem  tel 072 192 62 15.

Immelns Café Bistro Camping  tel 044 96 417.

Immelns B&B Gyllingalängan  
Bokv 2 tel 044 96 333, 070 455 13 14.

Ringblomsgården Bed & Breakfast  
3 km norr om Immeln, tel 076 105 32 02.

Immelns Bygdegård  
(Stora sällskap) tel 044 96 301, 070 818 94 10. 

Killeboda Gård  Bo på lantgård tel 044 96 486, 070 896 48 60.

Bygdeföreningens arbete
Vår verksamhet syftar till att utveckla bygdens bästa. För att
åstadkomma detta behöver vi dela arbetet på flera händer. 
Därför har vi följande arbetsgrupper:
Bygdegården, Byakampen, Bastu, Web, Vandringsleder, 
Trivselgrupp, Stenrundan och Stenmuséet.
Skulle du få lust till att delta så är du mycket välkommen! 
Det innebär inte så mycket arbete som man ibland tror, särskilt 
inte när vi är så många som vi är nu!
Kontakt Andreas Torndahl 076 128 38 00, 
andreastorndahl@hotmail.com

Hyr härliga Bygdegården! 
Hyra 50 kr/tim de 4 första timmarna. Mer än 4 timmar 700 kr. 
Per dygn 700 kr + 70 kr/övernattande gäst.
Boka via Yngve Olsson tel 044 96 301, 070 818 94 10.

Bli medlem i Bygdeföreningen!
Som medlem i Immelns Bygdeförening stöder du arbetet för en 
levande bygd. Bl a genom… 
…att med en aktiv grupp påverka bygdens utveckling.  
…att genomföra arrangemang.
…att erbjuda Bygdegården för aktiviteter för såväl bygdens folk 
som för folk utifrån.  
…att hålla medlemmar och andra i bygden informerade om vad 
som händer och sker genom vårt Byablad och www.immeln.info. 
Idag är en tredjedel av alla hushåll i Dönaberga – Immeln 
– Värestorp medlemmar i Bygdeföreningen! 
Medlem blir du enklast genom att betala årsavgiften på 50 kr 
för enskild medlem eller 100 kr för familj på p g 91 38 24-9. 
Gamla som nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Värestorp Folkets Park söker intresserade!

Folkparken har funnits i mer än 110 år! Vad vill ni använda den 
till idag? Alla boende har möjlighet att vara med och utforma 
parkens framtid.
Är du intresserad och vill vara med – kontakta Magdalena 
Hasselquist magdalena.hasselquist@folketshusochparker.se 
Folkets Hus och Parker tel 0736 849 894 eller parkens nuvarande 
styrelse Hanna Fransson hmbfransson@gmail.com

Värestorp Folkets Park 

Guiden

 Mat och nöje

Immelns Café Bistro Camping  Öppet sommarsäsong. 
Övrig tid ring för bokningar större sällskap. Tel 044 96 417.

Immelns B&B Gyllingalängan 
Även bröllopskoncept. Bokv 2. Tel 044 96 333, 070 455 13 14.

 Handla

Immelns Café Bistro Camping  Öppet sommarsäsong. 
Tel 044 96 417.


